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INDUL A STRANDFEJLESZTÉS

KIÍRÁS ELŐTT ÁLL, A MÁRCIUSBAN NYERTES STRAND-
FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT KÖZBESZERZÉSE, KÖZBEN PE-
DIG ELINDUL A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÁTALAKÍTÁSA IS. 

EZEKRŐL, ÉS AZ IDŐSZAK AKTUÁLIS KIHÍVÁSAIRÓL BE-
SZÉLGETTÜNK MÉSZÁROS MIKLÓS POLGÁRMESTERREL.

Tegnap volt a kultúrház átépítés előt-
ti utolsó nagy rendezvény, a Dunántúli 
Regionális Kazinczy-verseny megnyi-
tója. Ez után hosszú szünet következik 
az épületben?

Igen, és minden bizonnyal májusban el-
indulhat az építkezés. A mai napon kell fel-
tölteniük a vállalkozóknak a pályázataikat a 
közbeszerzési rendszerbe, és húsvét után 
dönteni fog a testület. Remélhetően május-
ban megtörténik a munkaterület átadása, 
és a következő egy évben teljesen megújul 
majd az öreg kultúrházunk. Szinte teljesen 
kicserélődik majd: ablakcsere, fűtés, elekt-
romos hálózat-csere, födém- és tetőszerke-
zet-felújítás. Hozzáépítés is lesz, valamint 
a szabadtéri színpad is megújul, mellette 
egy öltözőhelyiség is elkészül. Remélhető-
en, ezzel újabb 100 évre megteremtjük a 
lehetőségét, hogy a kultúrház tényleg kul-
turáltan fogadhassa a bogláriakat, és az 
ideérkező vendégeket.

A fejlesztések témaköréhez tartozik, 
hogy öröm, és egyben nagy kihívás is 
a frissen megérkezett strandfejleszté-
si támogatás. Ez hogyan áll? Az előké-
szítése folyamatban van?

Igen, a strandfejlesztés valóban egy vá-
ratlan lehetőség. Februárban derült ki, 
hogy lesz egy gyorsan lehívható forrás, 
amivel hatalmas lehetőséghez jut a vá-
ros. A pályázatunk sikeres volt, s ezzel hat 
szabadstrandot újíthatunk fel, amihez visz-
sza nem térítendő támogatásként, bruttó 
400 millió forint támogatást kaptunk. Eze-
ket a támogató okiratokat már meg is kap-
tuk, és gyakorlatilag a pénz is hamarosan a 
rendelkezésünkre áll. 

Emberfeletti munkát végeztek a kollé-
gáim a közbeszerzési szakértővel együtt, 
úgyhogy a mai napra összeállt a közbe-
szerzési anyag. Remélhetőleg, a mai na-
pon a testület ezt jóváhagyja, és kiírhatjuk 
a közbeszerzést. Nagyjából húsvét után 
már az elbírálási folyamat következik, és 
ha minden jól megy, akkor május elejére 
lehet a kivitelezőknek szerződése. Így 60 
napos idejük lesz a munkálatok elvégzésé-
re. Rettenetesen szoros az idő, ezért arra 
bíztatom a meghívott vállalkozókat, hogy 
most már ne hagyják cserben a várost, és 
pályázzanak!
Innentől persze a kockázat az övék, ami 

nem kicsi. Reméljük, hogy az időjárás is 
hozzásegíti majd a vállalkozásokat ahhoz, 
hogy időben befejezzék a feladatokat, és a 
főszezonra már az összes strandunk meg-
újulva várhatja a vendégeket. Újra el kell 

mondanom, hogy a június még az építkezé-
sekről fog szólni, így türelmet és megértést 
kérek a helyiektől, és az ide érkezőktől is, 
hiszen valamennyire biztosan zavarni fog-
ják az építkezések a strandolást. Viszont, a 
végeredmény majd kárpótol mindenkit. 

Aki fi gyeli a híreket az láthatta, hogy 
több ajándék is érkezett a városba. Új 
sportpark és egy tűzoltóautó is.

A sportparkról már szó volt régebben is. 
Másfél, vagy két éve adtuk be azt a pályá-
zatot, aminek a megvalósítása mostanra si-
került, de nagyon örültünk neki. Nagyon jó 
helyre került, mert a Platán strand amúgy 
is a kis sportpályák gyűjtőhelye. Láthatóan 
a helyi gyerekek, az iskolák tanulói szíve-
sen használják ezeket a pályákat. Már ezt 
az új sportparkot is birtokba vették. Pár 
napja voltam lent, és láttam, hogy tele van. 

Hasonló öröm volt a tűzoltóautónak az át-
vétele. Siófokon, ünnepélyes keretek közt, 
Csonták András tűzoltóparancsnok úrral 
vettük át. Egy komoly Mercedes tűzoltóau-
tót kaptunk, ami ugyan nem új, de teljes 
körű felújításon esett át, és hosszú távon 
biztonságot jelent Balatonbogláron. Azt hi-
szem, hogy talán a szükséges átvizsgálá-
sok után már munkába is állt.

Hogyan áll a város a szezonra való 
felkészüléssel?

Talán a legfontosabb hír a szezonra való 
felkészülésen, hogy pont került a BB fesz-
tivál szerződésére. Azt a jó hírt kell közöl-
nöm, és nyilván örömmel teszem, hogy a 
város önkormányzata részéről, a Törley 
csoport részéről és az új fesztiválszerve-
ző részéről is aláírásra került a szerződés, 
úgyhogy lesz BB fesztivál. A műsor is 90%-
ban összeállt, marad a két színpad, és re-
méljük, hogy a siker sem fog elmaradni, és 
az időjárás is kedvező lesz. 
A szezonra való felkészülés természete-

sen, a szokásos rend szerint történik. A 
Közterület Fenntartó Szervezet munkatár-
saié és az újraválasztott strandüzemelte-
tőké ilyenkor a legnagyobb szerep. Meg-
kezdték a munkát, és természetesen, a 
strandokon még folynak az építkezések. 
A Platán strandon is a turisztikai pályázat 
kivitelezése zajlik, és nagyon szépen ala-
kul. Ősz óta hatalmas változások történtek, 
érdemes mindenkinek megnézni. Májustól 
pedig még további építkezéseket fognak 
látni az összes strandon. A közterülete-
ket a Közterület Fenntartó Szervezet rakja 
rendbe, és most a tavaszi virágosítás zajlik. 
Húsvét után folytatódnak azok a nagy ren-

dezvénysorozatok, amik ismertek a város 
számára. Készülünk a pünkösdre, a Város 
Napjára, és természetesen a nyárra.

A Vörös kápolnánál, a szabadtéri 
színpadnál elkorhadt a faanyag, és 
rongálás is történt. Ezzel lesz valami?

Nyilván, ha ilyen van, azt meg kell olda-
nunk. Semmi sem az örökkévalóságnak 
készül, ezt tudomásul kell venni. Minél töb-
bet építünk, fejlesztünk, annál nagyobb a 
fenntartási kötelezettség a városban, és 
annál nagyobb felületet kell ápolni. Ezzel 
tisztában vagyunk. Amikor elkészül egy 
beruházás, akkor azzal utána már csak a 
gond lesz. Persze, a gondot idéző jelbe kell 
tenni. Ettől szép az élet, hogy mindig van-
nak feladatok. Ha ilyen történik, azt meg 
kell oldani, és az pénzbe kerül. A strandjá-
tékokkal ugyanez a helyzet, hiszen a Platán 
strandon a Balaton játszótér, meg a hajó is 
az évek alatt eléggé elhasználódtak. Ezek 
szerencsére a strandpályázatból, 2,6 mil-
lió forint értékben felújíthatóak lesznek, és 
arra már meg is van a kivitelező. Nyilván a 
kápolna-színpadra saját erőből kell előte-
remtenünk a felújítás költségeit. Ezt meg 
fogjuk oldani.

Most, hogy a művelődési ház bezár, 
és több program is átkerült Szőlőskis-
lakra, látható, hogy ez jobban beemeli 
Kislakot a város vérkeringésébe. Erő-
síteni fogják ezt a folyamatot?

Örülök annak, hogy Kislak jobban bekap-
csolódik, mert egy kincs a város életében 
ez a városrész. A Kislak napja is nagyon 
jól sikerült, és várhatóan a János hegyi fej-
lesztés is dob ezen a történeten. Nagyon 
fontos volt az út elkészítése néhány évvel 
ezelőtt, aztán a Római út, a művelődési 
házban is komoly fejlesztések történtek, 
aztán a ravatalozó. Azt mondom, érezhetik 
a Kislakiak, hogy a Bogláriak odafi gyelnek 
rájuk. Ennek szellemében szeretnénk to-
vábblépni.

Köszönöm szépen a beszélgetést!
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Az ülést Mészáros Miklós polgármester 
nyitotta meg, és a köszöntés után megál-
lapította, hogy a képviselő-testületből 8 fő 
jelen van, egy fő, Dr. Regős Péter igazoltan 
távol, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Dr. Sziberth László képviselő 
szót kér, mert korábban kérték, hogy min-
den ülésen kapjon a képviselő-testület tá-
jékoztatást a Településkép védelméről szó-
ló rendelettel kapcsolatos intézkedésekről. 
A mostani ülésre sem került be a tájékoz-
tató. A zárt ülésen tárgyalandó BB Boglári 
Balaton Fesztivál háromoldalú megállapo-
dás anyaga csak vitaanyag, nem a szerző-
dés elfogadásáról van szó.

Mészáros Miklós polgármester sze-
rint, a mai napon állást foglal a testület 
a szerződést illetően, és a megállapo-
dás-tervezetet megküldik majd a másik 
két partnernek elfogadásra. Ezek után 
a polgármester szavazásra bocsátotta a 
nyílt ülés módosított napirendjét, amit a 
képviselők egyhangúlag elfogadtak. En-
nek megfelelően, az ülés első napirendi 
pontja a „Beszámoló a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről, valamint 
a polgármester átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről” szóló előterjesztés volt.
Ennek keretében, Mészáros Miklós polgár-
mester tájékoztatást adott a két ülés kö-
zötti időszakban végzett munkájáról. Ezzel 
kapcsolatban Dr. Sziberth László képviselő 
továbbra is tájékoztatást kért a település-
képi rendelettel kapcsolatos intézkedések-
ről. Kérte, hogy a beruházások állapotáról 
is kapjon tájékoztatást minden ülésen a 
testület. Amennyiben szerződéskötésre ke-
rülne sor, úgy a szerződést is kérte kikül-
deni a képviselő-testület részére. Továbbá, 
azt is kérte, hogy a településképi rendelet 
alapján járjon el a Hivatal a posta tulajdo-
nosaival szemben, az épület felújítása ér-
dekében. 

Érdeklődött, hogy mikor történik meg a 
vasúti felújítással kapcsolatos helyreállí-
tás? Döntött a testület a Gyep utca kitáb-
lázásáról, az mikor valósul meg? Tájékoz-
tatást kért az Erzsébet utcai biztonsági sáv 
kialakításával kapcsolatos intézkedésekről, 
és arról, hogy miért nincs víz a képviselői 
irodában? Mikor történik meg a Kodály ut-
cában a DRV munkálatok utáni helyreállí-
tás? Továbbá, felhívta a fi gyelmet az orvosi 
rendelő kereszteződésében lévő állapotok-
ra.

Gáspár László referens szerint a képvise-
lői iroda volt tulajdonosa kérte a szolgál-
tatótól a vízóra leszerelését, így nincs le-
hetőség átíratni az önkormányzatra, illetve 
a visszakapcsolást kérni. Létesítési tervet 
kell készíteni új mérőhely kialakításához. 
Dr. Markó Péter jegyző szerint, az Erzsébet 
utcai lakók többsége rendbe tette az ingat-
lanaik mögötti területeket. Ki kell méretni 
a területet az esetleges túlhasználat miatt.

Gáspár László referens elmondta, hogy a 
Gyep utca kitáblázásával kapcsolatban ár-
ajánlatot kért, ezt követően lehet megren-
delni a munkát. Jelenleg az ajánlatra vár-
nak. Dr. Markó Péter jegyző kifejtette, hogy 
Pór Péter főépítész szakmai javaslatát vár-
ják a településképi rendelettel kapcsolatos 
intézkedések megtétele érdekében. Ehhez 
Mészáros Miklós polgármester hozzátette, 
megkereste levélben a posta tulajdonosa-
it, hogy legalább az idegenforgalmi szezon 
kezdetére tegyék rendbe a posta épületét, 
de válasz nem érkezett.

Gáspár László referens szerint, a DRV 

még nem fejezte be a Kodály utcában az 
ivóvízvezeték felújítását, és majd csak azt 
követően történhet meg a helyreállítás. 
Türjei Attila képviselő szerint megoldást 
kell találni a városban illegálisan lerakott 
hulladékra, mivel a Közterület-fenntartó 
Szervezet által összegyűjtött hulladékot 
magas költséggel lehet csak elszállítani, il-
letve leadni. Mészáros Miklós polgármester 
hozzátette, hogy a lomtalanítást végző cég 
nem szállítja el a veszélyes hulladékot, iga-
zából a lakosság azt nem tehetné ki. Meg-
oldás lehetne egy hulladékudvar létesítése.

Csere Andrea alpolgármester felhívta a fi -
gyelmet, hogy a Kórház utcában is két he-
lyen átvágták az utat. Érdeklődött, hogy a 
Lejtő utcában lévő fekvőrendőrök javítása 
mikor történik meg? Szintén felhívta a fi -
gyelmet a TESCO környékén lévő szemétre. 
Mikor történik meg a Római út kitáblázása? 
Mészáros Miklós polgármester szerint, a 
Lejtő utcai fekvőrendőr javítására szerző-
dés van a Balaton-Út Kft-vel. A Hegyközség 
felajánlást tett a külterületen lévő hulladék 
összegyűjtésére, ha az önkormányzat vál-
lalja a szeméttelepre történő lerakás költ-
ségét. A képviselők ezek után 6 igen, 1 
nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a 
napirendet.

Ezt követően egyhangúlag elfogadták a 
Balatonboglár Város Önkormányzat által 
fenntartott költségvetési szervek műkö-
dése során alkalmazandó szolgáltatási és 
bérleti díjakról szóló, 9/2017.(IV.06.) ön-
kormányzati rendelet módosítását. Majd 
rátértek a nemrégiben elkészült Település-
fejlesztési Koncepció (TFK), Integrált Tele-
pülésfejlesztési Stratégia (ITS), valamint a 
Tervezést Megalapozó Vizsgálatokról (TMV) 
szóló előterjesztés megvitatására.  

A Településfejlesztési Koncepció az alábbi 
QR kód segítségével megtekinthető:

Ezzel kapcsolatban Dr. Sziberth László, a 
Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizott-
ság elnöke megkérdezte, hogy a Helyiérték 
Egyesület miért maradt ki a megkérde-
zett civil szervezetek közül? Ezzel együtt 
a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bi-
zottság javasolta jóváhagyni Balatonboglár 
Város Településfejlesztési Koncepciójáról, 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról 

és a Tervezést Megalapozó Vizsgálatokról 
szóló, és a mellékletben szereplő tervdoku-
mentációt. Ezek után a testület egyhangú-
lag megszavazta az előterjesztést.
A továbbiakban szintén elfogadták a köz-

terület-használati díjak 2019. évi koncep-
ciójáról, az önkormányzati elismerések 
alapításáról és adományozásának rendjé-
ről, és a közszolgálati tisztviselők 2019. évi 
illetményalapjáról szóló rendeleteket, illet-
ve módosításokat. Jóváhagyták a 2019. évi 
közbeszerzési tervet, és a földgáz-energia 
önkormányzati csoportos közbeszerzéshez 
való csatlakozást.

Lezárult és sikeres volt a strandüzemel-
tetésre kiírt pályázat. Ennek megfelelően, 
a Platán strand 2019. május 1-től 2019. 
szeptember 30-ig tartó üzemeltetésére ka-
pott ajánlatok közül, a Boglári Kék Bálna 
Kft. (Balatonboglár, Gesztenye köz 3.) net-
tó 11.000.000,- Ft összegű ajánlatát, vala-
mint a 2019 hrsz-ú, Jankovich telepi strand, 
és a vasúttól északra lévő Jankovich telepi 
közterületek 2019. május 1-től 2020. ápri-
lis 30-ig tartó üzemeltetésére kapott aján-
latok közül Szilák András egyéni vállalko-
zó (Balatonboglár, Erzsébet u. 80.) nettó 
3.990.000,- Ft összegű ajánlatát fogadták 
el.

A Víziközművek Állami Rekonstrukciós 
Alapjából támogatás igénylése című na-
pirenddel kapcsolatban Dr. Sziberth Lász-
ló, a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi 
Bizottság elnöke kifejtette, a bizottság ja-
vasolta, hogy az előterjesztéshez mellékelt 
konzorciumi együttműködési megállapo-
dás megkötését hagyja jóvá a testület, a 
„DRV_S_112 jelű Víziközmű rendszer pályá-
zata Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtott 
támogatásra” című pályázat benyújtása, 
és a pályázatban foglalt műszaki tartalom 
megvalósítása céljából, a mellékletben fog-
lalt adattartalommal. A napirendet ezután 
egyhangúlag elfogadták.

Ezt követően a képviselők megszavazták 
kettő ingatlan értékesítését, a már koráb-
ban megszavazott határozat, és az elké-
szült szakvélemény alapján azzal, hogy 
az adásvételi szerződés még visszakerül 
a képviselőtestület elé. Megszavaztak a 
Halker Kft-vel kötendő, egy út értékesíté-
séről szóló adásvételi szerződést, s ezzel ez 
az ügylet lezárult.

Elfogadták a Balatonboglári Varga Béla 
Városi Kulturális Központ 2018. évi szak-
mai munkájáról és a 2019. évi munka-
tervéről, valamint a Balatonboglári Platán 
Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. 
évi munkájáról szóló előterjesztéseket. Ha-
sonlóan elfogadták a Lukács Károly Városi 
Könyvtár 2018. évi munkájáról és a 2019. 
évi munkatervéről szóló napirendet is. A 
Helyiérték Egyesület beszámolójának el-
fogadása előtt Szalai Tünde képviselő be-
jelentette érintettségét, és kérte a szava-
zásból való kizárását. Ezek után a maradék 
7 képviselő egyhangúlag elfogadta az elő-
terjesztést. Ugyanígy elfogadták a BBSC és 
a BBTC 2018. évi szakmai beszámolóit is. 

ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS ÖN-
KORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉRŐL

(KIVONATOS KÖZLÉS. A JEGYZŐKÖNYV ÉS A HATÁLYOS 
RENDELETEK A LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁRBAN ÉS 
A BALATONBOGLAR.HU WEBOLDALON TEKINTHETŐK MEG.)
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KEDVES BOGLÁRIAK!

Az immár 97 éves múltra visszatekintő Balaton Vox fesztiválkórus tagfelvételt hirdet. Várjuk mindazokat, akik egy zenét szerető 
közösség tagjai szeretnének lenni és vállalják, hogy heti kettő alkalommal kettő esti órát velünk töltsenek. Mit tudunk mi adni? A 
kóruséneklés örömét, egy nagyszerű közösséget, az ország különböző részein kórustalálkozókon való szerepléseket, külföldi fellépé-
seket (eddig 13 országban szerepeltünk).
Jöjjenek el próbáinkra hétfőn és szerdán 18. 30-tól a Zeneiskola épületébe! Ha már eljönnek biztos, hogy velünk is maradnak.
Hallgassák meg kórusunkat, a 23. alkalommal tartandó Karácsonyi Kornél kórustalálkozón, május 19-én 15.30-kor a katolikus 

templomban. Vendégünk a Siófoki Férfi  Dalkör. 
Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben Ön fontosnak tartja a helyi kultúra támogatását, akkor tiszteljen meg bennünket azzal, hogy 

személyi jövedelemadója 1 %-át a BALATON VOX KÓRUS EGYESÜLET részére ajánlja fel. Ezt azon a módon teheti meg, hogy adóbe-
vallása elkészítésekor egyesületünk adószámát - 18765089-1-14 - jelöli meg kedvezményezettként.

Mindazoknak pedig köszönetet mondunk, akik előző évben 1%-uk, 150.107.- Ft felajánlásával támogatták kórusunkat. Ezt az ösz-
szeget hazai és külföldi programjaink lebonyolításához használtuk fel.
További támogatásukra is számítva.

Tisztelettel a Balaton VOX Kórus Egyesület vezetősége

Ezek után megvitatták a Platán strand ho-
mokos sportpályán tartandó, 2019-es nyá-
ri sporteseményekről szóló tájékoztatást, 
amit Kalász Zoltán, a Humán Bizottság el-
nöke elfogadásra javasolt azzal a feltétel-
lel, hogy a szervezők betartják a feltöltött 
területre vonatkozó parkolási szabályokat. 
Dr. Fritz Izabella háziorvos kérelmet nyúj-

tott be a testülethez azzal, hogy a Dr. Török 
Sándor Egészségügyi központ vezetője, Dr. 
Balázs Lajos főorvos elutasította azon kéré-
sét, hogy az intézményben lévő rendelőjé-
be a nyitvatartási időn kívül is bejuthasson. 
Ezért a testületet kérte, hogy tegyék lehe-
tővé az eszközeihez az állandó hozzáférést. 
Türjei Attila képviselő, az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság tagja elmondta, hogy a 
bizottság nem kívánt állást foglalni a témá-
ban, mert az intézményvezető hatásköre 
megoldani a problémát. Dr. Sziberth László, 
a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bi-
zottság elnöke kifejtette, hogy a bizottság-
nak kicsit eltért a véleménye, mert az alap-
ellátás önkormányzati hatáskörbe tartozik. 
Ilyen módon nem kizárólag intézményi ha-
táskör. Az alapellátásban működő rendelők 
az intézmény területén működnek, az ön-
kormányzathoz tartoznak. Szakmai alapon, 
a bizottság szerint az ellátott betegek érde-
keit kell védeni. A Pénzügyi, Városfejleszté-
si, Ügyrendi Bizottság ezért javasolta, hogy 
keresse meg az egészségügyi intézmény a 
műszaki megoldást, hogy Dr. Fritz Izabella 
háziorvos, a Dr. Török Sándor Egészség-
ügyi Központban lévő rendelőjébe, a nyitva 
tartási időn kívül is bejuthasson. Mészáros 

Miklós polgármester kérte, hogy a Pénz-
ügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottság 
által tett javaslatot fogalmazzák meg. Kér-
jék az intézmény vezetőjét, hogy a műsza-
ki lehetőségeket megvizsgálva döntsön ar-
ról, a kérés teljesíthető-e. Ezt a képviselők 
egyhangúlag elfogadták.

Az Extrém Vidámpark Kft-nek, a feltöltött 
területre vonatkozó használati engedély-
kérelmével kapcsolatban Kalász Zoltán, a 
Humán Bizottság elnöke javasolta ennek 
jóváhagyását azzal a feltétellel, hogy vál-
lalkozóval egyeztessenek arról, hogy a te-
vékenységéhez inkább a BAHART-épület 
mögötti területet ajánlanák. Az egyezte-
tésbe vonják be Pór Péter főépítészt is. A 
továbbiakban elfogadták a Babel Sound 
Fesztivál területhasználati kérelmét. Ezzel 
kapcsolatban Dr. Sziberth László javasolta, 
hogy a továbbiakban minden fesztiválszer-
vezővel egyeztessenek az esetleges parko-
lóhely-igényekről. 
Döntöttek a még szabad, Platán stran-

di (újságos) pavilon bérbeadásáról, a 
Mathiász János Szakközépiskola épületé-
nek homlokzati hőszigeteléséről, melynek 
költségeit a továbbiakban a tartalék célok 
között szerepeltetik. Egyúttal megadták a 
tulajdonosi hozzájárulást a szakközépis-
kola parketta-felújításához. A bizottságok 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló napirend keretében Kalász Zoltán, a 
Humán Bizottság elnöke tájékoztatott a 
civil szervezetek részére biztosított támo-
gatásokról, illetve az óvodai beiratkozás 

időpontjáról.
Türjei Attila képviselő, az Egészségügyi 

és Szociális Bizottság tagja elmondta, hogy 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság el-
fogadta a Platán Szociális Alapszolgáltatási 
Központ 2019. évi szakmai programját, il-
letve szociális bérlakásra vonatkozó, bérleti 
szerződés hosszabbításról döntött.

Dr. Sziberth László, a Pénzügyi, Város-
fejlesztési, Ügyrendi Bizottság elnöke tá-
jékoztatott, hogy megkeresés érkezett 
elektromos autó töltési hely létesítésére 
vonatkozóan. Ezt továbbította a polgár-
mester úr felé. Ezek után a polgármester 
bezárta a nyílt ülést.
A testületi ülés vágatlan felvétele az aláb-

bi QR kód segítségével megtekinthető a 
Balatonboglár város Youtube-csatornán
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400 MILLIÓ STRAND-
FEJLESZTÉSRE

A Magyar Turisztikai Ügynökség még tavaly 
indította el azt a strandfejlesztési progra-
mot, melynek keretében most tavasszal, a 
Dunakanyar és a Tisza-tó után a balatoni 
szabadstrandok fejlesztésére is lehetett pá-
lyázatot beadni. A március 21-én, a Fischl-
házban a témáról megtartott sajtótájékoz-
tatón Móring József Attila országgyűlési 
képviselő mellett a környék azon települé-
seinek polgármesterei jelentek meg, akik 
sikerrel vették a rendkívül rövid határidővel 
kiírt lehetőség akadályait, és ezzel olyan for-
ráshoz jutottak a strandjaik rendbetételéhez, 
amit június 30-ig el is kell költeni.

Móring József Attila bevezetőjében elmond-
ta, valóban nem volt egyszerű, hiszen mindössze pár nap állt ren-
delkezésre a pályázatok összeállításához. Ráadásul, a beruházást 
közbeszerzéssel kell lebonyolítani, és június végéig el is kell ké-
szülni, de reméli, a kivitelezői kapacitás hiánya nem fogja meg-
akadályozni, hogy a nyáron megszépült strandok fogadják a ven-
dégeket. Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere szerint a 
kiírás egyik nagy nyertese Boglár, hiszen mind a hat strand anyaga 
zöld lámpát kapott, ami a városnak összesen 400 millió forintot je-
lent. Ebből pedig sok minden megvalósul, szinte mindegyik helyen 

lesz egy kis lídósítás, rozsdamentes vízbelépő és új térbútorok, 
több ponton wi-fi -t adó és telefontöltést is biztosító okospadok. A 
Jankovich-telepen egy régi terv is megvalósulhat, így az esti sé-
tákhoz lesz térvilágítás, és egy kis lídós gyerek-rész is játékokkal.
A polgármester szerint nagyon feszes tempót kell tartani ahhoz, 

hogy minden határidőre elkészüljön, a kivitelezési munkákban pe-
dig számít a helyi cégek aktív részvételére. Mivel a beruházás vár-
hatóan júniusban még tartani fog, ezért türelmet kért mindenkitől, 
mert a végeredmény megéri majd az építéssel járó kellemetlen-
séget.

TŰZOLTÓAUTÓ BALATONBOGLÁRRA

A Siófokon rendezett katasztrófavédelmi fejlesztés pro-
jektátadó ünnepségén, a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága egy felújított Mercedes 
tűzoltóautót adományozott a Balatonboglári Önkormány-
zati Tűzoltó-parancsnokságnak. A járművet Csonták And-
rás parancsnok és Mészáros Miklós polgármester vették át.

ÚJ SPORTPARK A PLATÁN STRANDON

Korábban már beszámoltunk róla, hogy egy tavalyi si-
keres pályázatnak köszönhetően a Platán strand egy 17 
millió forint értékű szabadtéri sportparkot kap, amihez Ba-
latonboglár városnak nem kellett önerővel hozzájárulnia. 
A beruházás a Nemzeti Sportközpontok lebonyolításában 
elkészült, átadása 2019. március 12-én megtörtént.

Az új sportpark ingyenesen használható a kiírt feltételek-
nek megfelelően.

fotók: Tompos Gábor
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KÖZALKALMAZOTTAK NAPJA
Szalai Tünde képviselő-asszony javasla-

tára, Balatonboglár Város Önkormányzat 
Képviselőtestület egységes támogatásá-
val jöhetett létre 2019. április 4-én, dél-
után az a Közalkalmazottak napja, amihez 
ezúttal, a környéken amúgy is évente ta-
lálkozó szociális munkások is csatlakoztak. 
Ennek köszönhetően a városi konyha ét-
kezője gyakorlatilag megtelt a Balaton-
boglárról és a környező településekről 
érkező, a szociális- és közszféra területén 
munkálkodó, döntő többségében hölgyek-
kel és kisebbségbe került urakkal.
A nap előadás részét egy központi té-

mára, a családbarát munkahely kérdés-
körére építették fel. Ehhez csatlakozott 
a rendezvényt megnyitó Mészáros Miklós 
polgármester is, aki beszédét azzal a régi 
mondással kezdte, hogy aki a gyereke-
it szereti, az Balatonboglárra hozza őket. 
Majd azon beruházások felsorolásával 
folytatta, amiket a város az utóbbi időben 
valósított meg, és a város családbarát jel-
legét erősítik.
A szakmai előadások sorát Koós Mari-

anna, a Platán Szociális Alapszolgáltatási 
központ vezetője kezdte, aki a beveze-
tőben mindjárt megkérte a jelenlévőket, 
hogy tegye fel a kezét az, aki úgy érzi, 

hogy családbarát munkahelyen dolgozik. 
Majd azzal folytatta, hogy szerinte annak 
nincs jelen a főnöke, aki nem tette fel a 
kezét. Ugyanis, véleménye szerint a szo-
ciális szférában nehezen is értelmezhető a 
családbarát munkahely, hiszen az a segítő 
feladat, amit ellátnak, az egész embert kí-
ván, és igen nehezen valósíthatók meg a 
családbarát munkahely klasszikus elemei, 
mint például a távmunka, vagy a rugal-
mas munkaidő. Ennek ellenére, szerinte 
van fejlődés a területen. 

Dr. Mikola Zsuzsanna, a kimondhatatlan 
nevű Somogy Megyei Kormányhivatal Fo-
nyódi Járási Hivatal Foglalkoztatási Kiren-
deltségének, egykori nevén a Munkaügyi 
Központ Balatonboglári Kirendeltségének 
a vezetője előadásában a nők helyzetét 
tekintette át a munka világában, külö-
nös tekintettel az atipikus foglalkoztatási 
formákra. Kiemelte, hogy sokan vannak 
a térségben olyanok, akik munkaképe-
sek, de mégis otthon vannak. A felmé-
rések szerint ennek gyakran az az oka, 
hogy ezek az emberek –többségében nők 

- beteget ápolnak, gyereket nevelnek, és 

emellett nem találnak olyan munkalehe-
tőséget, ami időbeosztásban összeegyez-
tethető lenne életükkel. Nekik lenne nagy 
segítség, ha az úgynevezett atipikus fog-
lalkoztatási formák jobban elterjednének, 
mert ezek lehetővé tennék az otthonról 
végzett távmunkát vagy a rugalmas idő-
beosztást.
A program szervezésében résztvevő, a 

balatonboglári Helyiérték Egyesülettel 
jó partneri viszonyban lévő, nagybajomi 
Alternaiv Egyesületet képviselő Rázsits 
Veronika, EFOP koordinátor a településü-
kön működő család és karrierpont mű-
ködését mutatta be. Ezt követően pedig 
Perlaki-Kerekes Krisztina családsegítő tar-
tott előadást a családi adókedvezmények-
ről. A hivatalos programot pedig közös 
ebéd, és hosszantartó kötetlen beszélge-
tés követte. A tervek szerint, a Közalkal-
mazottak napja évente rendszeresen visz-
szatérő rendezvény lesz Balatonbogláron.

sz.l.

BOGLÁRRA KERÜLT AZ 
„ÉV TETŐJE” PÁLYÁZAT 
EGYIK KATEGÓRIA-DÍJA

Balatonboglári családi házra, balatonboglá-
ri kivitelezésben került fel az a tető, amit a 
szakmai zsűri a magastető – műpala kategó-
riában a 2018-as év kategória díjasának ítélt. 
A kivitelező az Együttérzés Bt. – Tuli Szilárd 
és kollégái: Németh János, Kovásznai Nor-
bert, Kiss Dávid és Kis László voltak. Az 
Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és 
Ácsok Magyarországi Szövetsége által kiírt 
pályázat oklevelét 2019. április 5-én vehette 
át csapata nevében Tuli Szilárd.
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ÉVEKKEL EZELŐTT TÖRTÉNT. NYÁ-
RI NAP VOLT, AZ UDVARON ÜLTÜNK 

BARÁTI TÁRSASÁGGAL. EGYSZER 
CSAK, MINTHA EGY KÖZELEDŐ ÖREG 

TRAKTOR HANGJÁT HALLANÁM. 
FELPATTANTAM ÉS KIROHANTAM A 

KAPUBA. MESSZIRŐL MEGISMERTEM 
A KLASSZIKUS DUTRA ORROT, DE 
FERRARI-PIROS, KABRIÓ VÁLTO-
ZATBAN MÉG NEM LÁTTAM ILYET. 

KIABÁLTAM A VENDÉGEKNEK, HOGY 
JÖJJENEK GYORSAN. AZ EGÉSZ HÁZ 

KITÓDULT, ÉS EGYÜTT CSODÁL-
TUK MEG EZT A LÁTVÁNYOS, ÖREG 
GÉPET, A RAJTA ÜLŐ, PIROS SAP-
KÁS, FEHÉR PÓLÓS, MOSOLYOGVA 

INTEGETŐ EMBERREL EGYÜTT.
AZÓTA MEGISMERKEDTÜNK VELE. 
Ő MOLNÁR BALÁZS, A BALATON-
BOGLÁRON TAVALY MEGNYITOTT 
DUTRA MÚZEUM ALAPÍTÓJA, TU-

LAJDONOSA, GYŰJTŐJE, MEGSZÁL-
LOTTJA. KÜLÖNLEGES EMBER, AKIT 

TÉNYLEG MEGCSAPOTT ENNEK 
AZ ÖREG, MAGYAR MÁRKÁNAK 

A FÜSTJE. AZ IDEI KAPUNYITÁS 
ELŐTT VELE BESZÉLGETTÜNK…

Eredetileg is boglári vagy?

Igen. Ez, ahol most állunk, a nagyszülői ház, 
a testvérem pedig szemben, a vasút túlolda-
lán lakik. Tősgyökeres balatonboglári vagyok.

Hogyan kezdődött a traktorok iránti 
szenvedélyed? Mi volt az első élmény?

Favágóként dolgozom most már 26 éve. 
Amikor hatalmas fákat, például nyárfákat 
kellett dönteni, akkor olyan erőgépre volt 
szükség, amit csak egy összkerék-hajtású 
traktor tudott biztosítani. Ez volt a Dutra. Az-
tán a szívem ügye lett, mert ezek a traktorok 
univerzálisan kihasználhatók, akkora vonó-
erővel rendelkeznek, ami nekem 100%-ban 
megfelelt. Többször dolgoztam egykori, idő-
sebb kollégáknál, és ők mondták el nekem, 
hogy a Dutrának hány fajtája is volt. Engem 
ez felbuzdított, felpörgetett, majd ráálltam 
a gyűjtésükre. Ma már azt tudom elmon-
dani, hogy Balatonbogláron van az ország 
legtípustisztább gyűjteménye.

Miért pont a Dutra? Fakivágásnál in-
kább az LKT jut az ember eszébe.

Igen, az LKT az tipikus erdészeti traktor, de 
a Dutra egy univerzális gép. Jól használható 
az erdőn is és mezőgazdaságban is. Vonóerő-

ben szerintem nincs különbség köztük.

Melyik volt az első?

Az első gépem régi tulajdonosa egy utca-
hossznyira van tőlünk. Itt, Balatonboglá-
ron vásároltam Béres Istvántól. Ma is nagy 
becsben tartom, a látogatóknak a legelső 
Dutraként szoktam bemutatni. Pontosan 
1999. december 6-án, fél ötkor érkezett.

Ezt hozta a Mikulás?

Így van. Hozzám egy traktor jött.

Hogy-hogy nem álltál meg egynél? Ho-
gyan lett még egy, és még több?

A saját csapdámba estem bele. Amikor el-
készült az első traktornak a restaurálása, utá-
na már sajnáltam vele dolgozni. Vettem egy 
másikat, és amíg nem nyúltam ehhez, addig 
az dolgozott. Amikor annak a restaurálása is 
elkészült, jött egy harmadik. Amikor megvolt 
a három alapgépem, rájöttem, hogy ennek a 
márkának nagyon sok változata volt. Így rá-
álltam ezeknek a gyűjtésére.

A kirakott emléklapokon azt láttam, 
hogy nagyon korán elkezdtél gép-, vete-
rán-gép találkozókra járni. Milyen volt a 
fogadtatás?

Nagyon érdekes volt. 2002-ben jelentem 
meg először ilyen rendezvényen. Ez Keszthe-
lyen, a Georgikon találkozó volt, ahol akkor 
még nem is tudtak rólam. Egy véletlennek kö-
szönhető, hogy egymásra találtunk. Veterán-
találkozók voltak korábban is, de kimondottan 
mezőgazdasági, vagy mezőgazdasági és ve-
terán-találkozó egyben, az csak a Georgikon 
volt. Ott nagyon sok gépész kollégával kerül-
tem kapcsolatba, ezért ettől kezdve, ahova 
csak lehetett, elmentem. 

…A beszélgetés közben ekkor rövid indí-
tózás után elindult egy DUTRA. Legalább-
is hangban… Megszólalt Balázs telefon-
ja…

Ez melyiknek a hangja?

Ez egy 28-asnak az indítása… (mosoly) 

Tartasz már ott, hogy a hangjáról, mesz-
sziről megismersz egy Dutrát?

Hát hogyne! Többször beszélgettem látoga-
tókkal, és tudtam, hogy a zalai veterán-klub 
3 traktora nagyjából abban az időpontban 
elhalad majd előttem. Amikor ennek az idő-
pontnak a közelében voltunk, szóltam nekik, 
hogyha van plusz 10 perc idejük megnyújta-
ni a látogatási időt, akkor láthatják, hogy az 
én veterán-társaim itt fognak elmenni kürt, 
és hangjelzéssel, meg persze gázfröccsökkel, 
amit már messziről hallottunk. A gépeket még 

nem láttuk, de a trak-
torok hangja már hall-
ható volt…

Szóval, olyan minő-
ségi gépekkel jelentem 
meg, hogy a kezdetek-
től hamar, már 2007-re 
eljutottam arra a szint-
re, hogy hazánkban, a 
majálisokban, a gépész 
találkozókon annyira 
jó értékelésük volt a 
gépeimnek, hogy má-
sodik és első díjakat is 
hoztam haza. Nem csak 
esztétikai versenyen, 
hanem ügyességi ver-
senyen is.

Hogyan szállítod 
oda a gépeket?

Nagyon jó kapcsolatom van a Furgon Kft-vel. 
Kedvezményes szállításban részesülök, és ki-
zárólag kamionnal viszik őket.

Nagyon sok az egyedi darab. Van köz-
tük olyan, ami kifejezett ritkaság, vagy 
nagyon büszke vagy rá?

Kettőt is kiemelnék a 21 darabból, hiszen 
egyrészt nálam van az ország legelső oldtimer 
rendszámú Dutrája.  Ez egy D4KA piros, 4 
hengeres, 65 LE változat, ami valóban ritka-
ság (címlap). Tudomásom szerint 29, vagy 
30 darab van ma Magyarországon belőle, de 
ez kapott elsőnek oldtimer rendszámot. Kü-
lönleges megjelenése van, és Balatonboglá-
ron is többször a lábán közlekedek vele. Van 
egy másik különleges gépem is, ami a tavalyi 
megnyitón került leleplezésre. 2018. május 
26-án, amikor a múzeum megnyitója volt, 
lelepleztünk egy UD28-as Dutrát, amiről azt 
mondhatom, hogy egyedülálló darab, nincs 
testvére.

Ez a duplakerekes elől.

Ikerkerekes, úgy hívják. Sokan hallottak 
róla. Akik nálam jártak, mindenkitől megkér-
deztem, hogy láttak-e ilyent, mindenki azt 
mondta, hogy nem láttak. Néhányan tudtak a 
létezéséről, hiszen a szakirodalmak, és a gép-
típus-ismertetők írják ezt a típust.

Mit szóltak piroshoz a veterán-vizsgán?

A veterán-vizsga minősítéssel kezdődik. Na-
gyon sok szigorú előírásnak kell megfelelni. A 
gép esztétikai része nem térhet el az eredetitől. 
A színébe többen is belekötöttek, mert szerin-
tük ebből a típusból piros nem készült. Erre 
azt válaszoltam, hogy ez egy export változat. 
Ugyanis, kevesen tudják, hogy a magyar erdő- 
és mezőgazdaságnak szánt változata kék volt, 
de létezett bordóban és pirosban is. Van egy 
eredeti képem is, ami a gyárudvarban készült. 

Egyébként, a minősítők nagyon szigorúan 
vizsgálták. Mese nincsen, van egy minimális 
százalék, amit ha nem ér el, akkor nem kaphat 
veterán-minősítést. Természetesen, az enyém 
megfelelt, de rontó pontok azért voltak. Ennyi 
idő elteltével sajnos nem sikerül mindenből 
pontosan olyant beszerezni, mint az eredeti. 

A DUTRÁS EMBER

folytatás a következő oldalon
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Megközelíti az eredetit, de mégsem az.

Ez a Dutra gyűjtemény, ami tényleg 
egyedi, felkeltette már a muzeológus 
szakemberek fi gyelmét? A Közlekedési 
Múzeummal van kapcsolat?

Sajnos velük nincs kapcsolatom, viszont a 
Gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnö-
ki Kar, Mezőgazdasági Eszköz és Gépfejlődés 
Történeti Szakmúzeum igazgatóságával tar-
tom a kapcsolatot. Ők szakmai találkozókat 
szerveznek. Tőlük egy különleges elismerést 
is átvehettem. 2013-ban az év gyűjtője, trak-
tor kategória címet kaptam, ami a nevemhez 
fűződik, és természetesen Balatonboglárhoz. 
Ezzel együtt járt egy díszoklevél is. Náluk van 
olyan Dutra, ami nekem nincs, viszont nekem 
van olyan Dutrám, ami nekik nincs.

Mi az, ami nekik van, és neked nincs?

Van egy különleges változatú DR50 Dutra, 
ami még a kísérleti típusokhoz tartozott. Úgy 
tudom, hogy 23 darabot gyártottak belőle. 
Ebből 3, maximum 4 található az országban, 
és ebből van egy Gödöllőn. Van egy másik, 
különleges Dutra, ami igazából nem is Dutra, 
mert a Hofherr gyár leállása után kezdődött a 
Dutrák gyártása. Ezt egy államosítás is meg-
előzte, de volt egy köztes gyártás is. Az egyik 
az M18, a másik az M25, amiből szintén van 
egy példány náluk.

Nálad nem csak traktorok vannak. A 
megnyitóról egy malomgépre is emlék-
szem.

Igen. Van nálam egy egész korai malom-
motor. Ez a Magyarországon egyik legelső-
ként gyártott dízelmotor, ami még 1911-ben 
készült. Pest megyében használták, egészen 
a negyvenes évek közepéig, végéig kifogásta-
lanul működött. Napi használatban volt, majd 
korszerűsítés miatt leselejtezték, félretették 
egy raktárba. Szerencsére konzerválták, és 
évtizedekig állt nagyon jó körülmények között. 
Az én gyűjtőtársammal sikerült egy megálla-
podást kötni, és idekerült hozzám. Nincs több 
ebből a Mayer motorból talán az egész ország-
ban. Egyébként 35.900 cm3, egy hengeres dí-
zelmotor, aminek 2,6 méter átmérőjű, ponto-
san 3 tonnás lendkereke van.

Egyenes következménye a gyűjtő szen-
vedélyednek az, hogy múzeumot nyitot-
tál?

Amikor megvolt a három alapgépem, a 
2000-es évek elején, és elkezdtem tudatosan, 
fajtánként gyűjteni, talán akkor, mintegy 5-6 
éve mondhattam azt, hogy 10 Dutrám van, 
és érdemes lenne egy múzeumot alapítani. 
Aztán hosszú éveket dolgoztam azért, hogy 
tényleg múzeum legyen. Sok utánajárást igé-
nyelt, hatalmas munka volt elérni azt a szintet, 
ami már múzeumi kategória. Úgy gondolom, 
fenntartani már jóval könnyebb lesz.

Nagyon sok a témához kapcsolódó do-
log is van nálad. Gépleírások, kiegészítők, 
korabeli csecsebecsék. Ezek is menet 
közben jöttek, vagy tudatosan keresgél-
ted?

Tudatosan keresgéltem. Szorgalmas börzére 
járó vagyok, és ami előny, hogy hozzám egy-
kori gyári dolgozók is járnak. Rengeteg ere-
deti emléklapot kaptam tőlük, amit a Vörös 
Csillag Traktorgyárban személyesen vettek át. 
Kaptam egykori gyári újságokat, törzsgárda-
tagi relikviákat. Ötévente járt ilyen, kitűző 
is tartozott hozzá, és igazolvány is. Nagyon 
büszke vagyok, hogy egykori gyári dolgozótól 
kaptam olyan vasércet, amiből a Dutrák is ké-
szültek. Nekem ebből 4dkg van.

Mennyire könnyes szemekkel jönnek 
ide az egykori dolgozók?

Sok érdekességet elárultak nekem, amiről 

akkor nem volt szabad beszélni. Például, az 
öntési munkálatokból volt itt nálam olyan 
MEO-s, akinek az volt a dolga, hogy az öntés 
minőségét ellenőrizze. Ami nem felelt meg az 
akkori követelményeknek, ezt selejtezték. Az 
én Dutráimon találtak akkora keréksúlyt, amit 
nem lett volna szabad felszerelni a gépekre. 
Nekem van egy kis listám. Ha valaki bemu-
tatkozik, hogy ő Vörös Csillag Traktorgyári 
dolgozó, akkor meg szoktam kérdezni, hogy 
hajlandó egy lapot aláírni dátummal, hogy mi-
kortól, meddig dolgozott?

Hová tud vezetni egy ilyen kapcsolat? 
Ezekből az ismeretségekből is hoznak ide 
dolgokat?

Igen. Volt például olyan, hogy megállt itt egy 
Wartburg. Egy idős bácsika szállt ki belőle, és 
kinyitotta a hátulját, ahol egy faládát láttam. 

Mondja nekem, hogy na, Balázs, ez minek a 
fogaskereke? Megszámoltam a külső fogszá-
mot, a belső bordát, mondtam neki, hogy az 
UE28-as terep 2-es fogaskereke. Igen, igaz. 
Elővett egy másikat, azt is beazonosítottam, 
azt is eltaláltam. Azt mondta, hogy jól van, te 
láttál belülről is Dutrát, de, ami itt van fogas-
kerék, az mind a tiéd. Sokat kaptam, sokat 
köszönhetek a látogatóknak.

Tavaly májusban nyitottátok meg a mú-
zeumot. Milyenek a voltak a tapasztala-
tok?

Várták sokan. Közel 300-an voltak a meg-
nyitón. Olyan emberek is jöttek, akik a meg-
nyitó hírét hallották.

Mekkora munka egy ilyen traktornak a 
restaurálása? Azon kívül, hogy néha ér-
kezik ajándék, hogyan jutsz hozzá alkat-
részekhez?

Nagy kapcsolatrendszerem van az alkatrész 
felderítésben. Kapok füleseket, hogy itt ez 
van, ott meg amaz van, de ma már minden 
legyártható. Az egyedi legyártásnak persze 
megvan az ára is. Ha egy traktort teljesen 
kell restaurálni, a belsejét is, akkor nagyon 
sok hónap aktív munka, amíg elkészül. A re-
kordom, hogy 9 hónap alatt sikerült az egyik 
traktor restaurálása. Egyébként, ennél kicsit 
tovább szokott tartani.

Gondolom, hogy nem csak idő, hanem 
sok pénz is. A munkádból tolod bele a 
pénzt, vagy vannak támogatóid?

Mindent megteszek, és ezt látja, és tudja a 
családom is. Bármilyen munka van, ugrok, és 

megcsinálom, aztán, ami abból bejön, azt ter-
mészetesen erre költöm. Ezt a munkát nagyon 
sokan értékelik, és nagyon sokan tisztelik.

Esetleg traktoros cégek nem segítenek 
be?

Pénzzel nem tudnak segíteni, de, ha alkat-
részre van szükségem, a megadott kereten 
belül legyártják nekem. Picit visszatérve a 
malom-motorra, ott szükség volt egy külön-
leges csigakerék legyártására, amire azt gon-
doltuk, hogy az országban nincs is lehetőség. 
Ugyanis, közel 100 éves technikáról van szó, 
és ha ma már nem használatos, akkor forgá-
csoló gép sincs hozzá, de aztán sikerült találni. 
Azt a csigakereket, és a hozzátartozó ferde fo-
gazású fogaskereket nekem egy cég ajándék-
ba legyártotta azért, hogy a motort sikeresen 
elindíthassuk.

Néztem a honlapodon, hogy vállalsz 
Csepeles túrákat is. Ez működik?

Igen. Előre be kell jelentkezni, és van egy 
minimális létszám, 4-6 főtől indul. A berekben, 
földes úton nosztalgiatúrára visszük a vendé-
geket. Többnyire olyan családok jönnek, akik 
ilyent vezettek a katonaságnál. Több hölgy is 
volt, aki kikönyörögte, ha csak pár száz mé-
tert is, de vezethesse a teherautót. Volt, aki 
a születésnapjára kapta a Csepel túrát. Az 
útvonalat úgy alakítottuk ki, hogy visszafelé 
még vadat is lehet látni. Ez nagy élmény a 
városban élő embereknek.

Mik a tervek az idei nyárra?

Április 15-től lesz nyitva a múzeum, a nyá-
rig hétvégenként. A szezonban mindennapos 
nyitvatartás lesz. Egész nap jöhetnek majd a 
látogatók.

Milyen a fogadtatása, amikor egy üdü-
lő-településen végig mész ezzel a piros 
kabrióval?

Ezt az élményt nem lehet elmondani. Kü-
lönleges, amikor felül az ember egy fülke 
nélküli, középkategóriás Dutrára. Fel szoktam 
öltözni a traktor színével megegyező ruhába, 
és elindulok egy nosztalgia körútra. Csodájá-
ra járnak, mert egy hihetetlenül ritka darab, 
és nagyon sokan megismerik.  Ha tehetem, 
szombaton a balatonboglári strandra, egy 
üdítőitalra le szoktam ugrani. Ott a fogadta-
tás elég érdekes. Mivel, hogy fülke nélküli, és 
nem túl magas, amikor elmegyek egy üdítő-
ért, amire visszaérek, alig találom meg, mert 
úgy körbe veszik az érdeklődő emberek, hogy 
meg kell keresni a gépet. Van köztük nagyon 
sok ember, akik megszólítanak: „Édes öcsém! 
Melyik múzeumból hoztad?” Mondom: „Bá-
tyám, a sajátomból.” Ezt persze nem hiszik el, 
pedig nem csaptam be őket. Többen is meg-
kérdezik, hogy elvinném-e egy körre. Volt, aki 
kölcsön is akarta kérni. Azt természetesen 
nem, mert ezt rajtam kívül nem vezette még 
senki és nem is fogja…

Köszönöm szépen a beszélgetést!

sz.l.

folytatás az előző oldalról

A Dutra Múzeum megnyitójának 
felvétele az alábbi QR kód segít-

ségével megtekinthető a Balaton-
boglár város Youtube-csatornán
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ELMENT A
LENGYELEK BARÁTJA

Kései búcsú Vidovszky Imrétől…
Életének 83. évében, 2019. január 25-én helyezték örök nyugalomra 

Vidovszky Imrét, a Balatonboglári Lengyel-Magyar Baráti Társaság tiszte-
letbeli elnökét. A ravatalnál Grzegorz Lubczyk volt nagykövet és felesége, 
Krystyna búcsúzó sorait Rege Béla olvasta fel. Az elhunytat a temetési 
szertartáson a magyar barátain kívül a Lengyel Nagykövetség, a Len-
gyel Nemzetiségi Önkormányzatok, a Bem Egyesület, a Szent Adalbert 
Egyesület, és további lengyel, civil szervezetek képviselői búcsúztatták. A 
temetésen jelen voltak a lengyelek Budapestről, Dunaújvárosból, Érdről, 
Győrből és Keszthelyről, akik tisztelettel vettek búcsút Vidovszky Imrétől.
Vidovszky Imre, a felejthetetlen emlékű Szőllősi Ferenc plébánossal 

együtt hozzájárult ahhoz, hogy Balatonboglár a lengyel–magyar barátság 
egyik jelentős jelképévé vált. Mindketten sokat tettek azért, hogy a II. 
Világháború alatt a városban működő, akkoriban Lengyelország egyet-
len lengyel nyelvű középiskoláját jelentő lyceum emlékét megőrizzék, és 
az iskola egykori tanáraival, diákjaival, az úgynevezett boglárcsikokkal a 
kapcsolatot fenntartsák, ápolják. 
Aktív szervezője volt az 1999-ben, a lengyel menekültek Magyarország-

ra való érkezésének 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek 
egyik legfontosabb eseményének, amit az „Emlékezünk és köszönjük” 
mottóval Balatonbogláron rendeztek meg. Ezen az eseményen a világ 
minden tájáról érkezett, volt boglári diákok (boglárcsikok) jelenlétében, 
munkájáért Vidovszky Imre, személyesen a lengyel külügyminisztertől 
magas állami kitüntetést vett át. Élete során a boglári lengyel emlékek 
bemutatását és dokumentálását önzetlenül és fáradhatatlanul végezte. 
Grzegorz Lubczyk, volt lengyel nagykövet, „A Magyar Szív” című fi lmjé-

nek forgatásánál is nagy segítséget nyújtott, s ebben ő maga is szerepelt. 
Nagyon sokat vállalt a boglárcsikok rendszeres, éves boglári találkozóinak 
szervezésében. Életében gyakran emlegette, hogy három volt balaton-
boglári lengyel diák (Franciszek Budziński, Imre Boba, Danuta Jakubiec) 
úgy határozott, hogy hamvaikat a balatonboglári temetőben helyezzék el. 
A boglári helytörténeti múzeumban létesült lengyel szoba dokumentuma-
inak összegyűjtését és rendezését is nagyban segítette.

Az összeállítás Rege Bélának, a Polonia Węgierska újság 2019. februári 
számában megjelent cikke alapján készült. Fotó: Rege Béla

BÖJTI EST AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

Különleges böjti estére várták az érdeklődőket április 2-án, a 
balatonboglári evangélikus templomba. A versekből és énekekből 
összeállított programon Völgyessy Szomor Fanni énekesnő lépett 
fel, a helyi Seven Houses Gospel Kórussal közösen. Ahogy azt a 
vendég bevezetőjében elmondta, ezt az estét nem koncertnek, 
vagy valami előadásnak, sokkal inkább egyfajta közös Istenke-
resésnek, a böjt gondolatvilágába való elmélyedésnek szánták, s 
kérte a közönséget, hogy így is álljanak hozzá.
A programban az énekesnő adta elő saját dalait és verseit, köz-

ben a gospelkórus énekelt el egy-egy lassabb, böjtre hango-

lós művet repertoárjukból. A műsor egy pontján, a szót átvevő 
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna lelkészasszony elmesélte, hogy pár 
nappal korábban, Ordacsehiben léptek fel egy vidám, pörgős mű-
sorral, ami talán többek szerint nem illik a böjti időszakhoz, de a 
húsvét alapvetően a megváltás és feltámadás csodájáról szól, ami 
mindenképpen egy örömteli esemény a számunkra. Viszont, ezen 
estén egy kicsit visszafogottabb, elmélyülőbb, más hangulatú mű-
sort választottak, mert ebben az időszakban erre is szükség van.
A teljes előadás az alábbi QR kód segítségével a Balatonboglár 

város Youtube-csatornán megtekinthető.
sz.l.
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KÖNYVBEMUTATÓ ELŐTT

Hamarosan nyomdába kerül az új könyvünk, a Gyere át hozzánk 
című, Szőlőskislaki beszélgetések. A bemutató időpontját is kitűztük 
már, ami május 9-én – csütörtökön – lesz egy városi civilek szer-
vezésében megvalósuló, civil piknik rendezvény fénypontjaként, a 
Szőlőskislaki József Attila Művelődési Ház színháztermében és az 
udvarán. Az utolsó simításokat végezzük a könyvön, amit a bemuta-
tó időpontja előtt egy évvel, 2018-ban kezdtünk el. A színes borítón 
két kedves, egymás kezét fogó, kislaki kisgyerek – a nélkülöző ötve-
nes évek sok jegyét az arcukon, a ruházatukon hordozva - szomorú-
an is bizakodó tekintettel hívnak: Gyere át hozzánk.

A beszélgetéseken nincsenek sminkek, azokat nem öltöztette a 
mesélő ünneplőbe. Szorgalommal végzett munkáról, tisztességben 
leélt életről, a család összetartásáról, az ünnepek fontosságáról, az 
emlékek megbecsüléséről szólnak. Talán legjobban ezt az utószóban 
írja le Szeri Gabi: 

Kislak - nekem, mint Boglárra „gyüttmentnek” - nem jelentett kü-
lönösebb látnivalót, érdekességet. Persze, kedves volt, mert ott la-
kik egy volt kolléganőm, akit annak idején szerettem, s ez ma sincs 
másképp. Idő teltével aztán költöztek oda régi barátok, velük újak is, 
s lettek ottaniakból ismerősök. Megalakult a Boglár-Kislak Irodalmi 
Kör. Eleinte nem, de hírét hallva csatlakoztam, elvárásaimat pedig 
felülmúlta a versben, költészetben, költőben, ünnepekben kincses-
láda-kutatós társaság. Nem csoda, hogy onnan is kikerekedett egy 
mikrohistóriás könyv igénye. Hallgatva és számítógépbe írva ehhez 
a beszélgetéseket, a digitális karaktersorozatokból valami egészen 
bensőséges, sok tízévet, szomszédságot, barátságot, munkát, ne-
héz sorsot, de egymásrafi gyelést, törődést, a kis közösséget átöle-
lő hangulat melege töltött el. Akkor éreztem megint, hogy minden 
egyes ember érdekes, mindenki fontos, mindenki magában hordoz-
za a történelmet. Igazgyöngyök a homokban.

k.j. 
Balatonboglári Városvédő Egyesület
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Balatonboglár, sőt talán az egész Balaton egyik legiko-
nikusabb épülete a Xantus János, vagy köznapi nevén a 
Gömbkilátó. A ma is döbbenetes építményről sok leírást 
találunk a különböző oldalakon, ám ezekben sajnos ren-
geteg a téves információ. Tegyük hát tisztába az egyik 
legérdekesebb balatoni látványosság pedigréjét.
Ha szóba kerül a Gömbkilátó, akkor hamar belebotlunk 

az olyan mendemondákba, hogy Kádár István tervezte, 
megjárta a Brüsszeli Világkiállítást, és a BNV bontása-
kor került Balatonboglárra. Noha ezek az információk a 
Wikipédián is szerepelnek, valójában egyik sem igaz. A 
Tó-Retró csapata fáradságot nem kímélve utánajárt a tör-
ténéseknek, az Arcanum Digitális Tudománytárban őrzött, 
eredeti újságcikkek segítségével.

Az 1958-as Brüsszeli Világkiállítás igazán grandiózusra 
sikeredett, és mivel ebben az időszakban az atomenergia 
civil felhasználása forró témának számított, így a teljes 
rendezvény e köré épült. A kiállításra készült az azóta 
Brüsszel jelképeként ismert Atomium, és a legnagyobb 
standok (Amerika, Szovjetunió) gömb alakúak voltak, az atom-
magra utalva. A magyar stand éppen az említett két megaépít-
mény között, meglehetősen jó helyen épült fel, ám a Gádoros La-
jos építész tervezte alkotás négyszögletes volt, fehér pikkelyszerű 
borítással. Bár mérete talán lehetővé tette volna, hogy befogadjon 
egy 15 méter átmérőjű gömböt, a későbbi kilátó akkor még el sem 
készült.
A maga korában egyedi, alumínium vázszerkezettel készült gömb 

csak öt évvel a Világkiállítás után épült fel a Városligetben. Az 
Idegenforgalmi Hivatal standjaként szolgáló építmény, az 1963-as, 
első BNV (előtte BIV volt a neve) egyik legnagyobb attrakciója volt.

Hogy mi adta hozzá az ihletet, azt ma már nem nagyon lehet 
kideríteni, de a Magyar Atomium név hamar ráragadt. Valójában 
a gömböt nem Kádár István tervezte, bár, aki ezt állítja, az nem 
jár messze az igazságtól, legfeljebb néhány száz méterre. Ugyanis 
Kádár másfél évvel korábban, a szomszédos Nehézipar standját 
álmodta meg, míg a gömböt egy fi atal (30-36 év közötti) tervező-
csapat vetette papírra. Az építmény elkészült, és valóban ámulat-
ba ejtette a világot olyannyira, hogy a könnyűfém használatában 
élenjáró francia mérnököket is lenyűgözte, és innentől a magyaro-
kat nevezték legjelentősebb konkurenciájuknak.

Szintén közkézen forog a történet, hogy a stand eredeti, bel-
ső burkolatát a Balatonboglárra szállítás előtt távolították el, ami 
szintén nem igaz. A következő, vagyis az 1964-es BNV-ről beszá-
moló napilapok szinte egytől-egyig beszámoltak a csodás stand 
leépüléséről. Az eredetileg alkalmazott kék, műanyag ponyva 
ugyanis nem bírta az időjárás viszontagságait, így azt az 1964-es 
vásár előtt eltávolították. Az üresen maradt vázat az akkori lapok 
„lombját vesztett faként” vagy „csontvázként” emlegették.

A „csontváz” ezután még két évig szolgált a Nemzetközi Vásár 
látványosságaként, és 1966 decemberében jelentették be, hogy 
a Somogy Megyei Tanács megvásárolta, és a balatonboglári Vár-
dombon szándékozik felállítani. Itt érdemes megállapítani, hogy a 
kilátóról szóló anyagok úgy fogalmaznak: a BNV bontásakor szállí-
tották el az alumínium struktúrát a magyar tenger partjára, ám ez 
hat évvel korábban történt, ugyanis a kiállítás 1973-ban költözött 
át a mostani helyére, így a Városligetben akkor bontották le az 
épületeit (1974-ben nyitott meg az első kiállítás a vásárvárosban).

Mindenestre a gömbkilátó 1967-óta fennen hirdeti a kommunista 
Magyarország alumíniumgyártásának nagyszerűségét, és az el-
múlt több mint 50 évben mindössze kétszer kellett felújítani, így 
elmondhatjuk, hogy valóban kiállta az idő próbáját. A hetvenes 
évek óta Xantus János nevét viselő építmény a nyolcvanas évek 

közepén, majd a 2000-es évek elején zárt 
be ideiglenesen, majd egy helyi vállalkozó 
segítségével felújították, és a világítását 
is korszerűsítették. A fásítás előtt Kopasz-
dombként ismert Várdombon magasodó ki-
látó 2012. óta látogatható újra. A megújult 
világításnak köszönhetően pedig éjszaka is 
messziről látható tájékozódási pont lett. 

Szerző: drkardos/toretro.blog.hu
Megjegyzés: Az írás átvétel a Tó-Retró 

nevű blog-oldalról. A másodközlés a szer-
ző engedélyével történt. Eredeti változat: 
toretro.blog.hu

sz.l.
Elektromos médiánk a www.balatonboglar.com
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A rendezvény megnyitóján, Mészáros Miklós polgármester külön 
kiemelte, megtiszteltetés, hogy a magyar zenei élet olyan kiváló-
ságai, mint például Póka Egon, eljönnek Boglárra segíteni ezeket 
a most szárnyat próbálgató együtteseket. Légrádi Erzsébet, a ren-
dezvénynek nevet adó, fi atalon elhunyt zenésznek a nővére pedig 
arról beszélt, hogy benne minden alkalommal kettős érzés viasko-
dik. Egyrészt szomorú, hiszen elveszítette a testvérét, másrészt 
vidám, mert már két évtizede, hogy a neve védjegye lett ennek a 
remek rendezvénynek.
A színpadi forgatókönyv idén is megegyezett a már megszokottal. 

Ennek megfelelően, a zenekarok rövid beállás 
után, összesen 20 percet tölthettek a színpa-
don, ami gyakorlatilag 2-3 szám eljátszására 
elegendő. A fellépők összetétele elég vegyes 
volt. A többség Budapestről, vagy valamelyik 
dunántúli városból érkezett. Idén Nagyatád-
ról jöttek a legtöbben, az ott aktívan működő 
klubnak köszönhetően három formáció is meg-
mérette magát. 
A rendezvény szakmai zsűrije volt: Szalay 

Lilla, a Kaposvári Agóra igazgatója, Andrásik 
Remo, a HANOSZ főtitkára, az Öröm a zene 
program vezetője, Cserteg István, a tatabányai 
Peron Music Tehetségkutató alapítója, Póka 
Egon – zenész, a Kőbányai Zeneiskola igazga-
tója, Gyémánt Bálint zenész, Ruff Ferenc - a 
paksi Pop-rock-jazz Tehetségkutató igazgatója.  
A szakmai zsűri mellett ifjúsági zsűri is értékel-
te a produkciókat.
Zenei stílusban is vegyes volt a kép, így a 

rockzene szinte minden irányzata, a punktól 
a most divatos indei-ig szerepelt a repertoár-
ban. Volt olyan fellépő is, amelyik most lépett 
először nagyközönség elé, és olyan is, amelyik 
már túl van az első, igaz, saját kiadású lemez-
felvételén. Érdekes színfoltja volt a napnak a 
Budapestről érkező Plüssnapalm nevű, csupa 
hölgyből álló punk zenekar, hiszen ebben ak-
kora volt az életkor-különbség, hogy anya és 
lánya együtt játszott a színpadon. Igaz, a basz-
szusgitáros anyukáról senki meg nem mondta 
volna, hogy nemsokára (titok) éves. 
  Az esti díjkiosztón, Póka Egon zsűrielnök el-

mondta, hogy ez nem verseny volt. Ők pusztán 
azt mondják el, hogy ezen a napon éppen kinek 
a játéka tetszett a legjobban. Felhívta a fi gyel-
met, hogy zenéljenek és élvezzék a fellépése-
ket, s méressék meg magukat minél több he-
lyen, hiszen a sikerhez vezető út nem egyszerű. 
A számtalan díjak legjobbját a sződligeti Third 
Planet zenekar nyerte. Ők utaznak az októbe-
ri, budapesti „Öröm a zene” döntőre, ahol 25 
hazai tehetségkutató győztesei versengenek a 
3 millió Ft értékű fődíjért. Ezenkívül kaposvári 
és boglári meghívást kaptak egy-egy rendez-
vényre. Második helyezett lett a budapesti ME 

iLL, harmadik helyen pedig a kiváló instrumentális zenét előadó, 
szintén budapesti Move végzett.
A helyezettek fesztiválokra kaptak meghívást. A tatabányai, szep-

temberi Peron Music döntőjébe kapott meghívást a TouchMeNot, a 
nagyatádi előadók alkotókedvét pedig tovább erősítette Légrádi 
Erzsébet és Balatonboglár város ajándéka. Az Újfalusi Gábor díjat 
Bernáth Kornél basszusgitáros, énekes kapta a Third Planet tagja-
ként. Ezen kívül számos hangszeres díjat osztott ki a zsűri az elért 
eredmények alapján.

sz.l.

IDÉN IS TALÁLTAK TEHETSÉGET

IDÉN, IMMÁR HUSZONKETTEDIK ALKALOMMAL RENDEZTE 
MEG A BALATONBOGLÁRI HELYIÉRTÉK EGYESÜLET AZ EGYKO-
RI TAGJUKRÓL, LÉGRÁDI ANTALRÓL ELNEVEZETT TEHETSÉG-
KUTATÓ ROCKFESZTIVÁLT. A LENGYEL MAGYAR BARÁTSÁG 

HÁZÁNAK NAGYTERMÉBEN, MÁRCIUS 23-ÁN LEBONYOLÍTOTT 
EGÉSZ NAPOS RENDEZVÉNYEN ÖSSZESEN 14 FIATAL ÉS RÉ-

GEBB ÓTA FIATAL, DE A SZÍNPADON PÁLYAKEZDŐNEK SZÁMÍ-
TÓ ZENEKAR MÉRETTE MEG MAGÁT A SZAKÉRTŐ ZSŰRIVEL.
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Március 29-én és 30-án, immár harma-
dik alkalommal rendezték meg a Kislak 
Napját Szőlőskislakon. Az idén kétnaposra 
bővült rendezvény első napján, pénteken 
ismét egy Kislakon élő, amatőr festő, Szeg-
vári Sándor mutatkozott be. Az alkotót a 
többség valószínűleg egészen máshonnan 
ismeri, hiszen nyugdíjas rendőrként, egy 
biztonságtechnikai cég szakembereként 
tevékenykedik. Ecsettel a kezében nem so-
kan láthatták eddig.
A kiállítást megnyitó Csere Andrea, Bala-

tonboglár alpolgármestere elmesélte, tel-
jesen véletlenül derült ki, hogy a riasztót 
karbantartani járó Szegvári Sándor egyéb-
ként fest, és nem is rosszul. Sőt, még az 
őrszolgálatban is gyakran rajzolgat, még 
a kiállításon is helyet kapott olyan grafi t-
kép, ami eredetileg egy éjszaki szolgálat 
során, jegyzetfüzet-lapra készült. A beve-
zető után a boglári zeneiskolások fuvolásai 
adtak rögtönzött koncertet, majd a képek 
készítője, zavarát leküzdve mondott pár 
mondatot munkáiról.
A már megszokott Kislak Napja progra-

mok másnap, szombaton délután közös 
főzéssel kezdődtek. A támogatóknak kö-
szönhetően, egy nagy adag birkapörkölt 
elkészítésébe vágtak bele az Összefogás 
Szőlőskislakért Egyesület tagjai. Közben, a 
József Attila Művelődési Ház nagytermében, 
a boglári zeneiskola jazz tanszékének Pén-
tek elnevezésű zenekara hangolt be, majd 
adott egy remek, könnyebb stílusú szá-
mokból összeállított koncertet. A folyama-
tosan szállingózó érdeklődőknek a Boglár-

Kislak Irodalmi Kör tagjai idén 
is lehetőséget adtak, hogy egy 
szellemi akadálypályán meg-
méressék magukat. A művelő-
dési ház körül elhelyezett négy 
ponton tréfás, műveltségi kér-
désekre kellett választ adni a 
játékra benevező csapatoknak.
 A nagyteremben a jazz után 

a Maszk Bábszínház adott elő-
adást, A furfangos csudadok-
torok címmel, melyben a kuruc 
időket idézték meg egy állítólag 
megtörtént, ravasz várfogla-
lás legendájának felidézésével. 
A tréfás mese után Mészáros 
Miklós polgármester és Keserű 
Zoltán, a Szőlőskislaki Telepü-
lési Részönkormányzat vezetője nyitották 
meg a rendezvényt. Mészáros Miklós be-
szédében hangsúlyozta, hogy Kislak fontos 
Balatonboglár számára, és az elmúlt idő-
szak eredményei, beruházásai talán meg 
is mutatják, hogy mennyire. Keserű Zoltán 
elmondta, ezen a harmadik alkalommal 
megszervezett rendezvényen már jól lát-
szik, szükség van arra, hogy a településen 
élők összejöjjenek, és közös szórakozással, 
beszélgetéssel erősítsék meg a közösséget.  
A megnyitó zárásaként, az Összefogás Sző-
lőskislakért Egyesületet képviselő Durcsán 
Zsuzsannával közösösen adtak át ajándé-
kot a nemrégiben elhunyt, a településért 
sokat tett Krastenics Zoltán özvegyének.
Az időközben megtelő teremben ezután 

az est egyik fő attrakciója, a Kislaki Artis-

taiskola Mono&Led című előadása követke-
zett, amibe Latrompette Matild, az iskola 
vezetője, megálmodója zseniálisan vonta 
be még azokat az apró növendékeket is, 
akik csak pár hete kezdték a gyakorlást a 
nagy ügyességet igénylő eszközökkel. A 
többségében szülőkből álló, teltházas kö-
zönség előtt a siker nem is maradt el, és 
hosszas vastapssal jutalmazták az előadást. 
Az est folytatásában, a már szinte állandó 
vendég, a majdnem szomszédvárnak te-
kinthető Lengyeltótiban működő Ördöngős 
Néptáncegyüttes fi ataljai táncos előadását 
láthatták. Végül a programot Geleta Viktor 
és Ducz Nóra operett műsora zárta, amit 
hatalmas tapssal jutalmazott a közönség.

sz.l.

KISLAK NAPJA

GÖRGEI ÉS KOSSUTH

A balatonboglári Kossuth Klub március 
22-én ismét egy izgalmas előadást szer-
vezett a Lukács Károly Városi Könyvtárba. 
A meghívott előadó, Dr. Hermann Róbert 
történész, a Hadtörténeti Múzeum fő-
munkatársa, több könyv szerzője volt, aki 
kedvenc témájáról, Görgei és Kossuth el-
lentmondásos kapcsolatáról tartott másfél 
órás, izgalmas, humorral bőven fűszere-
zett előadást. Ezen mindjárt a bevezető-
ben kiderült, hogy a két nagy hazafi nak 
több közös vonása is volt, hiszen mindket-
ten a saját erejükből teremtettek karriert, 
mindketten evangélikusok és erős dohá-
nyosok voltak. Mindketten magas életkort 
értek meg, amivel némi fricskát is adtak 
az orvostudománynak.

A közös vonások viszont ezzel véget 
is értek, hiszen kapcsolatuk másfél évét 
számos véleménykülönbség, félreértés, 
és időnként egymásra mutogatós felelős-
ség-áthárítás is jellemezte. Az előadáson 
a történész végigvette Görgei pályájának 
fontosabb állomásait. Például azt, hogy 
kiváló, az egész világon elismert vegyész 
volt, aki a kókuszolaj tanulmányozásában 
maradandót alkotott, és napjainkig jegy-
zik tudományos munkásságát. Nagyon 
valószínű, hogy ha a politikai helyzet más-
képp alakul, akkor soha nem lett volna 
hadvezér. De másképp alakult, és szá-
mos győztes ütközetben, zseniális takti-
kai húzásokkal bizonyította, hogy katonai 
területen is korának egyik legjobbja volt, 
akiről még az orosz cár is elismerően nyi-
latkozott.

Hermann Róbert érthetően levezette, ho-
gyan lett a forradalom hőséből a közgon-
dolkodásban áruló, miközben mindvégig 
hű volt hazájához és a forradalom eszmé-
jéhez. Az előadás végén pedig, a hallga-
tóság soraiban helyet foglaló történelem-
tanároktól kapott izgalmas kérdésekre 
válaszolt, s ezekből kiderült, hogy bizony 
vannak különbségek az elterjedt legendák 
és a valós tények között. A Kossuth Klub 
szervezői, Keserű Zoltán és Kalász Zoltán 
szerint az előadássorozat hamarosan foly-
tatódni fog.

Az előadás megte-
kinthető ezen a lin-
ken:

BOGYISZLÓI SIKEREK
2019. március 30-án, a Tehetség Művészeti Alapítvány és AMI szervezésé-

ben rendezték meg az I. Boda János Emlékversenyt Bogyiszlón.  A megmé-
rettetésen 4 korosztály képviseltette magát, közel 40 táncos párral, illetve 
szólistával. A Szelence Gyermektánccsoportot Osváth Sára Laura és John 
Szabó Zsombor Béla képviselték, akik rábaközi lassú és friss csárdást tán-
coltak. A Boglári Senior Néptánccsoportból Katona Adrienn és Osváth Péter 
mezőföldi ugróst és friss csárdást mutattak be. Mindkét táncospár ezüst mi-
nősítést kapott a szakmai zsűritől, Taba Csabától és Gémesi Zoltántól, akik 
a mai napig országosan elismert néptáncpedagógusok és koreográfusok. 
Az egész napos program részeként betekintést nyerhettünk Bogyiszló párat-

lan kincseibe, a főszervező Iker Józsefné (viseletkészítő, néptáncpedagógus, 
koreográfus, bogyiszlói születésű) viselet-bemutatóján keresztül. 

Katona Adrienn
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